
 Zápisnica č.7/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 08. septembra 2022 

o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  František Demeter 

 

Poslanci OZ:   1.0Ing. Milena Demeterová 

    2.0Jozef Maruška 

    3.0Stanislav Unterfranc 

    4.0Tibor Unterfranc 

    5.0Gejza Uram  

 

Hostia :                                      Mgr. Božena Lazareková 

                                                     

                                                                                                                                       

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie dodatku VZN č. 3/2021 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Pole 
5. Správa HK – vymáhanie pohľadávok Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
6. Odpredaj pozemku - Cyril Pavlov a manželka Mária Pavlová 
7. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky. 
8. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 
9. Informácia o prestavbe Kultúrneho domu 
10. Informácia o podaní kandidátiek za starostu a poslancov Obce Veľké Pole 
11. Prejednanie činnosti hostinca v Obci Veľké Pole 
12. Zájazd do Poľska na trhy 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 

1.  Otvorenie zasadnutia OZ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal František Demeter, starosta obce, podľa § 12 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zasadnutie 

otvoril a viedol starosta obce František Demeter, ktorý na úvod privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má celkový počet 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný 4 



poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Poslanec Jozef Maruška sa ospravedlnil starostovi obce za svoju neúčasť. 

 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a požiadal ich o návrhy a doplnenia.  

Starosta doplnil bod č. 12. Zájazd do Poľska na trhy 

Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 15.  

Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram a Stanislav Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 15 

určuje 

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú a overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Gejza 

Uram a Stanislav Unterfranc. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa  24. augusta 2022 boli 

prijaté uznesenia od 43/2022 do 44/2022. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

       4.   Schválenie dodatku VZN č. 3/2021 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal poslancov OZ, dodatok VZN č. 3 o spôsobe nakladania s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Pole. 

Poslanci po diskusii prijali uznesenie. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2021 bude súčasťou 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021  
a schvaľuje  



Dodatok č.1 k VZN č. 3/2021  
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 
5. Správa HK – vymáhanie pohľadávok Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby prečítala Správu týkajúc sa vymáhania 

pohľadávok Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. Hlavná kontrolórka informovala o aktuálnom 

stave predmetných pohľadávok. Celková výška pohľadávok voči spoločnosti Obecné lesy Veľké 

Pole s.r.o. bola k 24.05.2022 vo výške 23 393,09 eur. Momentálne je celková výška pohľadávky 

22 658,12 eur. Dlžníkom je najmä spoločnosť VKB real s.r.o., ktorá má 4 faktúry po splatnosti 

a to v celkovej výške 9 015,18 eur. 

Poslanci OZ po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
Správu HK – vymáhanie pohľadávok Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
a navrhuje 
konateľovi Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. nepredať drevo spoločnosti VKB real s.r.o. kým si 

nezaplatia faktúry po splatnosti vo výške 9 015,18 eur. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

6. Odpredaj pozemku - Cyril Pavlov a manželka Mária Pavlová 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť a ponuku pána Cyrila Pavlova a manželky Márii 

Pavlovej o kúpu pozemku  C- KN 292/6 o výmere 117 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

vedená na LV 178 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v podieli 1/1 v cene 4,00 

eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 468 € podľa § 9a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť a ponuku pána  Cyrila Pavlova a manželky Márii Pavlovej, Veľké Pole 98, 966 74 Veľké 

Pole na odkúpenie pozemku  C- KN 292/6 o výmere 117 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

vedená na LV 178 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v cene 4,00 eur/m2 a  

schvaľuje odpredaj pozemku  C- KN 292/6 o výmere 117 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

na LV 178 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú Veľké Pole žiadateľom: Cyrilovi Pavlovi a 



manželke Márii Pavlovej, Veľké Pole 98, 966 74 Veľké Pole za cenu 4,00 eur/m2 t.j. celková 

kúpna cena je 468  eur v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 9a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je pre obec nepoužiteľný.  Predmetný pozemok je 
priľahlý k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

7. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky 
Starosta obce prečítal poslancom OZ, správu nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej 
závierky. Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 49/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu nezávislého audítora – Správu z auditu účtovnej závierky 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 
8. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 

Starosta obce prečítal poslancom OZ správu nezávislého audítora – Správu z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 
Uznesenie č. 50/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora – Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

 
 



9. Informácia o prestavbe Kultúrneho domu 
Starosta obce informoval poslancov OZ o cene za prestavbu Kultúrneho domu. Celkové 

náklady na rekonštrukciu boli 13 813,87 eur. 

 
10.  Informácia o podaní kandidátiek za starostu a poslancov Obce Veľké Pole 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní kandidátiek za starostu a poslancov Obce 

Veľké Pole. Kandidát na starostu je len jeden a to František Demeter za SMER – sociálna 

demokracia a HLAS – sociálna demokracia.  

Za poslancov OZ boli podané kandidátky  : Ing. Milena Dmeterová , Jozef Maruška, Stanislav 

Unterfranc, Tibor Unterfranc a Gejza Uram všetci za SMER - sociálna demokracia a HLAS – 

sociálna demokracia. 

 

11. Prejednanie činnosti hostinca v Obci Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov OZ o častom policajnom výjazde kvôli výtržnostiam k 
hospodárskej činnosti – hostincu v obci. Prenajímateľ prisľúbil, že zabezpečí poriadok a 
výtžnosti už nebudú pri objekde  - hostinci. Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 51/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie a schvaľuje  
návrh starostu obce pokračovať v prenajme objektu hospodárskej činnosti a tým fungovaniu 
hostinca. 
 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 
12. Zájazd do Poľska na trhy 

Starosta obce navrhol poslancov OZ, aby obec zorganizovala zájazd do Poľska na trhy, ktoré 
obec robila každoročne. Občania sa na obecný úrad stale obracali so zabezpečením autobusu  
a celého zájazdu. Poslanci OZ po diskusii prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh starostu obce zorganizovať zájazd do Poľska na trhy   
a schvaľuje  
vyčleniť finančné prostriedky na autobus. 
  

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 



 

13.      Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a informoval o akcii ktorá prebehne v mesiaci október a to Úcta 

k starším. Starosta sa stretne zo seniormi nad 60 rokov z našej obci v kultúrnom dome dňa 

14.10.2022 kde pre nich bude pripravené posedenie pri dobrej hudbe a jedle. 

Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 

 

14.    Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 45/2022 –  51/2022 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

15.    Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

                      ........................................   

           František Demeter 

                starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Gejza Uram                                .............................. 

  

 

Stanislav Unterfranc                         ..............................      


